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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахових випробувань для спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки» (далі – Програма) є нормативним документом Луцького 

національного технічного університету, який розроблений кафедрою 

соціогуманітарних технологій.  

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України.  

Вступне фахове випробування проводиться за основними дисциплінами 

навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого першого 

(бакалаврського) рівня – «Педагогіка», «Психологія», «Професійна педагогіка», 

«Риторика», «Креативні технології навчання». 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за другим 

(магістерським) рівнем зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». 

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутого першого (бакалаврського) рівня і 

відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття ступеня вищої освіти 

«магістр» 011 Освітні, педагогічні науки. 

Тест дозволяє з’ясувати рівень сформованості важливих якостей, 

характеристик та компетентностей вступників, що визначають готовність 

майбутніх фахівців щодо оволодіння освітньою програмою «Освітні, 

педагогічні науки (Інклюзивна освіта)».  

Запропонований тест відповідає основним вимогам до діагностичних 

методик, складається з 30 тестових запитань і 5-ти варіантів відповіді на кожне 

запитання. Серед запропонованих варіантів відповіді лише один є вірним.  

Вимоги до рівня підготовки вступників: 

Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю 011 «Освітні, 

педагогічні науки», повинні : 

– вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  

– володіти основним категоріальним апаратом з дисциплін, які включені 

до програми; 

– уміти працювати в команді;  

– уміти налагоджувати міжособистісні стосунки між усіма суб’єктами 

освітньої діяльності; 

– уміти розвивати комунікативні та організаційні здібності; 

– уміти адаптовуватися та діяти у нових ситуаціях;  

– уміти застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 



ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА» 

 

Тема 1. Основи педагогіки 

Історія розвитку педагогіки. Методологія науки як вчення про принципи, 

форми і методи наукового пізнання. Методи педагогічних досліджень. Метод та 

форми спостереження. Метод педагогічного експерименту. Природний і 

лабораторний експеримент, етапи його проведення. Характеристика методу 

запитань. Суть методу бесіди, інтерв’ювання, тестування . 

Тема 2. Освіта в культурі людства 

Структура і заклади освіти. Вища освіта в Україні. Акредитація закладів 

вищої освіти. Система освіти, її роль у формуванні особистості. Мета і основні 

принципи освіти. Управління освітою. Наукові ступені. Державні нормативні 

документи, що визначають зміст освіти. Система контролю за рівнем засвоєння 

змісту у процесі навчання.  

Тема 3. Процес навчання 

Суть поняття «дидактика». Я.–А. Коменський як засновник дидактики. 

Процес навчання. Характеристика функцій та законів навчального процесу. 

Дидактичні принципи навчання та їх класифікація. Характеристика понять 

«метод навчання» та «прийом навчання». Класифікація методів навчання. 

Функції і засоби навчання. Характеристика основних форм навчання. Контроль 

і оцінка знань. Види контролю. Вимоги до контролю..  

Тема 4. Процес виховання 

Специфічні властивості процесу виховання, його основні ознаки. 

Характеристика основних функцій виховника. Класифікація об’єктивних та 

суб’єктивних чинників. Характеристика внутрішніх та зовнішніх 

суперечностей. Етапи процесу виховання. Методи та принципи виховання. 

Національні принципи виховання. Форми організації виховного процесу. 

Напрями виховання. Національне виховання. Ідеали, погляди, переконання.  

Тема 5. Психологічна сутність самовиховання 

Самовиховання як свідома діяльність людини, спрямована на вироблення в 

себе позитивних рис і подолання негативних. Основні прийомами 

самовиховання. Стимулювання самовиховання. Поняття про важковихуваність. 

Перевиховання як виховний процес, спрямований на подолання негативних рис 

особистості, що сформувалися під впливом негативних умов виховання. 

Виправлення як своєрідний результат процесу перевиховання.  

Тема 6. Виникнення освіти і виховання в світовій суспільній цивілізації 

Виховання в первісному суспільстві як історично перший тип виховання. 

Провідні концепції виникнення виховання. Характеристика виховання на 

різних етапах первісного суспільства. Східний тип виховання. Характеристика 

виховання в Давньому Єгипті. Школи брахманів і кшатріїв. Сімейні школи. 

Вищі аристократичні школи. Перша приватна школа Конфуція. 

Становлення західного типу виховання. Виховні традиції Давньої Греції і 

Давнього Риму . Спартанська та афінська системи виховання. 



 

 

Тема 7. Педагогіка епох Середньовіччя та Відродження 

Загальна характеристика епохи Середньовіччя. Типи виховних систем 

середньовічних шкіл. Катехізисний метод навчання. Вплив церковної культури 

на розвиток освіти. Рицарське виховання. «Сім лицарських добро чинностей» 

як основа змісту виховання лицаря. Особливості епохи Відродження. Ідеї 

педагогів-гуманістів цього періоду.  

Тема 8. Західноєвропейська педагогіка епохи Нового часу та 

Просвітництва 

Педагогічна діяльність Я.–А. Коменського. «Велика дидактика». Вікова 

періодизація розвитку дітей. Принцип природовідповідності. Я.–А. Коменський 

про школу, вчителя та моральне виховання дітей. Засоби морального виховання 

та дисциплінування. Жан-Жак Руссо. «Еміль, або про виховання». Сутність 

принципу природовідповідності. Вікова періодизація педагога. Педагогічні 

погляди Дж. Локка. Обґрунтування емпірично-сенсуалістичної концепції 

пізнання, критика вроджених ідей, теорія «чистої дошки».  

Тема 9. Педагогіка Київської Русі (ІХ– ХІV ст.) 

Ріст культурного розвитку Київської Русі. Формування системи освіти. 

Перекладна література, навчальні книги в школах Київської Русі. 

Ідея рівності народів у духовному житті, характеристика руського 

християнства, похвали Володимиру Ярославовичу і його сину Ярославу за 

справи, спрямовані  на утвердження християнства державною релігією у «Слові 

про закон і благодать». 

Тема 10. Педагогіка періоду українського Відродження (ХVІ–ХVІІІ ст.)  

Юрій Котермак, Павло Русин як «провідники» гуманістичних ідей 

освітньо-культурного відродження в Україні. Роль братських шкіл у 

становленні освіти. Діяльність Острозької академії, особливості навчання. «Сім 

вільних мистецтв». Виникнення братських шкіл. Києво-Могилянська академія, 

особливості навчання. «Українська граматика» М. Смотрицького. Г. Сковорода 

про розумове, моральне та трудове виховання дітей, врахування вікових, 

індивідуальних особливостей, сутність ідеї «спорідненого» виховання.  

Тема 11. Педагогічна думка в Україні у ХІХ ст. 

Стан національної освіти на західноукраїнських землях. Педагогічна 

діяльність М. Шашкевича, Я. Головацького, І. Вагилевича. Роль «Руської 

трійці» у культурно-національному русі Галичини. Педагогічні погляди 

Т. Шевченка. П. Куліш про українську національну систему виховання, 

значення рідної мови. «Граматика», правопис («кулішівка»). О. Духнович як 

представник культурно-освітнього руху на Закарпатті. Перший буквар на 

Закарпатті. М. Грушевський про роль народної школи. Педагогічна діяльність 

Ю. Федьковича. «Буквар для господарських діточок на Буковині». Педагогічна 

діяльність К. Ушинського. Реалізація принципу народності через пріоритет 

рідної мови («Про народність у громадському вихованні», «Рідне слово»). 

Тема 12. Українська педагогіка початку ХХ століття 



Просвітницько-педагогічна діяльність Христини Алчевської. Її роль у 

розвитку недільних шкіл на Україні. Педагогічні погляди Лесі Українки. Роль 

І. Огієнка, автора першого в Україні перекладу Нового Заповіту, у справі 

відродження національної культури, науки, освіти і педагогіки часів УНР. 

Софія Русова про проблему розбудови української національної школи.  

Г. Ващенко про основні компоненти системи освіти у вільній Україні. 

Характеристика «Виховного ідеалу» Г. Ващенка. Загальнолюдські та 

національні цінності як основа виховання української молоді.  

Тема 13. Життя та педагогічна діяльність А. Макаренка 
Сутність педагогічної системи А. Макаренка. Стадії розвитку дитячого 

колективу. Особливості «педагогіки колективної дії»Ю використання й 

реалізація системи перспективних дій. Сутність «педагогіки паралельної дії». 

Особливості поєднання навчання з продуктивною працею. Історія перетворень 

виховних закладів (колонії й комуни) у виробничі колективи. Шляхи 

формування вчителя-вихователя («інженера дитячих душ»).  

Тема 14. Педагогічна система В. Сухомлинського 
Педагогічна спадщина В. Сухомлинського. Проблема цілісної системи 

навчання й виховання дітей 6-го віку у книзі «Серце віддаю дітям». Педагог про 

формування гуманної особистості («Павлиська середня школа»). Суть 

організації педагогічного просвітництва батьків у «Батьківській педагогіці». 

Етнічні засади родинного  виховання та особливості системи родинно-

шкільного виховання педагога («Як виховати справжню людину»). Ідея 

становлення вчителя-вихователя, основні вимоги до нього («Розмова з молодим 

директором»). Розкриття технології власної творчості у «Сто порад учителю». 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ» 

 

Тема 1. Психологія як система знань  

Основні етапи розвитку психологічної науки. Зв’язок психіки зі свідомістю 

людини. Уявлення про психіку як поведінку. Психологія як наука. Основні 

особливості психіки. Напрями у психології. Психічні явища. Основні галузі 

психології. Методологічні аспекти психології. Методологія наукового 

дослідження. Принципи психологічної науки.  

Тема 2. Методи соціально-психологічних досліджень 

Класифікація методів психологічного дослідження. Спостереження та 

самоспостереження. Методи опитування. Бесіда й анкетування. Тести 

інтелекту, тести загальних, творчих або професійних здібностей, тести 

особистості. Змістовна і критеріальна валідність. Природний та лабораторний 

експерименти. Сутність формуючого експерименту.  

Тема 3. Природна основа особистості 

Характеристика біологічної еволюції людини, основних чинників процесів 

її впливу. Людина як продукт і наслідок біологічної і культурної еволюції. 

Співвідношення понять «ендопсихіка» та «екзопсихіка». Центральна та 

периферична нервові системи. Психіка, дві сигнальні системи, поведінка 

людини. Структура психіки. Свідомість та її характеристика. Поняття 

свідомого, несвідомого, підсвідомого, надсвідомого та їх взаємодія.  

Тема 4. Психічні процеси  

Відчуття, їх види. Поняття про адаптацію та взаємодію відчуттів. Загальні 

властивості відчуттів. Фізіологічні основи та особливості сприйняття. Види та 

властивості сприймання. Аперцепція. Пам’ять. Основні види та властивості 

пам’яті. Особливості мислення. Основні процеси, форми та види мислення. 

Увага як форма психічної діяльності людини. Основні властивості, функції, 

види уваги. Уява як відтворення минулих відчуттів і сприйняття. Форми уяви. 

Тема 5. Емоційна та вольова сфери особистості 

Емоції та почуття. Фізіологічні основи і основні функції емоцій. 

Класифікація емоцій. Форми переживання емоційних станів та почуттів. 

Характеристика стану фрустрації. Види дій. Довільні дії. Зміст поняття «воля». 

Основні функції волі, структура вольової дії, характерні вольові якості 

особистості. Сила волі і вольова. Хворобливі форми вияву вольової слабкості. 

Вольове зусилля.  

Тема 6. Психічні властивості особистості 

Зміст поняття «темперамент». Співвідношення понять «тип вищої нервової 

системи» і «тип темпераменту». Типи темпераменту. Основні типи нервової 

системи (за І.П. Павловим). Передумови становлення характеру. Значення 

термінів «акцентуйовані особистості», «акцентуація характеру». Основні типи 

акцентуації. Симптомокомплекси рис характеру. Знання, навички і вміння як 

основа для розвитку здібностей. Самооцінка і самоконтроль особистості. 

Здібності і задатки людини. Ступені розвитку здібностей. Рівні здібностей.  

Тема 7. Потребнісно-мотиваційна підсистема особистості 



Спрямованість особистості. Класифікація потреб. Соціальна настанова. 

Мотиви і мотивація. Настанови, потяги, інтереси, переконання, світогляд. 

Поняття конформізму. Психічні форми прагнень: мрія, пристрасть, ідеали, 

наміри. Усвідомлювані та неусвідомлювані мотиви, прагнення особистості, її 

самооцінка. Мотивація як сукупність стійких мотивів. Теорія мотивації за 

А. Маслоу. Теорія мотивації досягнення успіху і мотивація уникнення боязні 

невдачі у різних видах діяльності. Професійна мотивація. 

Тема 8. Психологія спілкування 

Зміст поняття «спілкування». Види та функції спілкування. Вербальне та 

невербальне спілкування. Мова і мовлення. Етапи оволодіння мовою, функції 

та види мовлення. Роль педагогічного спілкування в розв’язанні соціально-

моральних завдань професійної підготовки майбутнього фахівця. Діалогічне 

спілкування. Стилі спілкування. Протиріччя та бар’єри спілкування. 

Психологічні передумови та шляхи вирішення педагогічного конфлікту.  

Тема 9. Міжособистісні стосунки  

Зміст поняття «міжособистісні стосунки». Механізм соціального 

контролю, рівень групового розвитку. Міжособистісна привабливість та 

міжособистісні взаємовпливи. Основні механізми взаємовпливу. 

Міжособистісні симпатії-антипатії. Зміст поняття «міжособистісна взаємодія». 

Структурні компоненти, головні ознаки, різновиди міжособистісної взаємодії. 

Стилі дій партнерів. Ділове спілкування. Поняття дистанції у спілкуванні. 

Міжособистісний простір. Рівні ділового спілкування. Основні правила 

формування іміджу ділової людини.  

Тема 10. Соціалізація особистості 

Зміст поняття соціалізації. Основні стадії соціалізації. Сфери становлення 

особистості. Види соціально-психологічних механізмів. Соціально-

психологічні механізми соціалізації. Соціально зумовлені характеристики 

особистості: статус, позиція, соціальна роль, ранг. Психологічний захист 

особистості. Механізми психологічного самозахисту. Асоціалізація, соціально-

психологічна дезадаптація. Десоціалізація людини. Девіантна поведінка, її 

види. Делінквентні та маргінальні особистості. Ресоціалізація особистості. 

Тема 11. Соціальні групи 

Види та класифікація групп. Аасоціація, кооперація, корпорація, 

коллектив. Дифузна група. Ціннісні орієнтації груп і особистості. Колектив. 

Зміст понять «конформізм» та «нонконформізм». Групові норми регулювання 

поведінки індивідів у групах. Зміст поняття «конфлікт». Причини та види 

конфліктів. Стилі подолання конфлікту (за методом Томаса–Кілменна). Шляхи 

вирішення конфліктних ситуацій.  

Тема 12. Основи вікової психології 

Історія розвитку вікової психології. Задатки як природні передумови 

розвитку людини. Зовнішні і внутрішні суперечності як рушійні сили розвитку 

психіки. Інтеріоризація суперечностей. Фізичний та психологічний вік, їх 

характеристика. Вікові категорії. Наявність криз та поява новоутворень. 

Стабільні періоди, критичні періоди. Кризи особистості. 

Тема 13. Психологія управління 



Психологія управління. Зміст понять «лідерство» та «керівництво». Теорії 

походження лідерства. Відмінності між поняттями «лідер» і «керівник». 

Характеристика сучасної моделі типології лідерства (за Л.Уманським): лідер-

організатор, лідер-ініціатор, лідер-генератор емоційного настрою, лідер-

натхненник, лідер умілець, лідер-ерудит, лідер-виконавець. Типи лідерів за 

характером діяльності. Авторитет ообистості. Основні стилі керівництва. 

Емпативний вплив керівника на підлеглих.  
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА» 

 

Тема 1. Професійна педагогіка – наука і навчальний предмет  
Диференціація педагогіки, особливості становлення й розвитку 

професійної педагогіки. Професійна педагогіка як галузь педагогічної науки. 

Особистість як об’єкт професійної освіти. Основні категорії професійної 

педагогіки. 

Тема 2. Зміст професійного навчання 
Процес професійного навчання. Зміст праці та професійна структура 

сучасної промисловості. Особливості технічного мислення. Зміст професійної. 

освіти. Організаційна структура системи професійної освіти і характеристика її 

елементів. Структура та зміст політехнічного навчання. Основні форми 

організації теоретичного навчання. Традиційні та нетрадиційні форми 

організації теоретичного навчання. Форми організації виробничого навчання. 

Розвиток класно-урочної системи організації навчання. Методика інтегрованого 

уроку. Технологія бригадного навчання. Інрегрований урок виробничого 

навчання у ПТНЗ. 

Тема 3. Формування творчого технічного мислення 
Умови формування творчого мислення. Креативність у професійній 

підготовці. Професійно-педагогічна культура – вирішальний фактор 

ефективності технологій навчання. Критерії ефективності педагогічних 

технологій. 

Тема 4. Системний підхід до формування основ професійної освіти 
Поняття про педагогічну систему, структурні та функціональні 

компоненти. Закони функціонування педагогічної системи. Система 

професійної освіти України. Основні тенденції та напрями розвитку сучасної 

системи неперервної професійної освіти в Україні. Особистісно-орієнтована 

професійна освіта. Професіограма та професіографічний підхід до формування 

особистості фахівця. 

Тема 5. Психологічні основи професійної педагогіки 
Навчально-професійна діяльність як умова професійного особистісного 

розвитку. Мотиваційно-ціннісне ставлення до майбутньої професійної 

діяльності. Професійно важливі психологічні якості особистості. Авторська 

система діяльності професіонала та основні закономірності її формування. 

Психологічні бар’єри в професійному самовизначенні. Психологічні механізми 

професійно-особистісного розвитку фахівця. 

Тема 6. Теорія та методика професійно-технічної освіти 
Організаційно-педагогічні основи професійно-технічної освіти (ПТО). 

Зміст ПТО і характеристика її основних компонентів. Організаційні форми 

навчального процесу в закладах ПТО. Послідовність (алгоритм) вибору методів 

навчання. Показник інтелектуалоємності професійної підготовки. Показник 

загальноосвітньої бази професійної підготовки. Характеристика практичних 

(виробничих) методів навчання. Інструктування як специфічний метод 



виробничого навчання. Інформаційні й модульні технології у професійній 

освіти. Засоби навчання у ПТО. 

Тема 7. Теорія та методика вищої освіти 

Вища школа як підсистема професійної освіти. Організаційно-педагогічні 

основи вищої освіти (ВО). Поняття про рівні акредитації. Основні положення 

державного стандарту ВО. Зміст підготовки фахівців у ЗВО І-ІІ рівнів 

акредитації. Теоретична та практична підготовка студентів у ЗВО І-ІІ рівнів 

акредитації. Зміст та освітні програми ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації. Форми 

організації освітнього процессу. Методи практичного і виробничого навчання у 

ЗВО І-ІІ рівнів акредитації. Самостійна робота студентів. Контроль та 

оцінювання знань, умінь і навичок.  

Тема 8. Теорія та методика додаткової освіти 

Особливості додаткової професійної освіти як підсистеми неперервної 

освіти дорослих. Функції і зміст додаткової професійної освіти. Види 

додаткової професійної освіти. Особливості процесу навчання в системі 

додаткової професійної освіти. Організаційні форми, методи і технології 

навчання в системі додаткової професійної освіти. 

Тема 9. Професійне виховання майбутніх фахівців 

Сучасне розуміння сутності виховання. Професійний розвиток 

особистості майбутнього фахівця/працівника як результат багатофакторного 

впливу: синергетична концепція. Стратегії виховання. Принципи професійного 

виховання. Структура процесу виховання в професійній школі. Зміст 

професійного виховання. Виховання й навчання. Умови і фактори професійного 

виховання. Основи професійного самовиховання і саморозвитку. Вихованість 

особистості як мета і результат професійного виховання. Соціально-

педагогічний супровід учнів/студентів професійної школи. 

Тема 10. Методи і форми професійного виховання  

Практика виховної та профорієнтаційної роботи в ПТНЗ. Виховання у 

позаурочний час. Особливості трудового виховання учнів та студентів. 

Організована життєдіяльність учнів ПТЗО як основа особистого і професійного 

становлення. Форми і методи роботи педагогічних працівників із батьками 

учнів ПТНЗ. Керівництво навчально-виховною роботою в системі професійно-

технічної освіти та у вищих навчальних закладах. Планування виховної роботи 

в навчальній/студентській групі. Типи та шляхи здійснення взаємодії 

інженерно-педагогічних працівників у навчальній групі. Контроль навчально-

виховної роботи. 

Тема 11. Організація виховної роботи «проблемних» осіб 
Загальна характеристика учасників виховного процесу. Особливості 

контингенту учнів ПТЗО, їхнє урахування в процесі виховної роботи 

інженерно-педагогічними працівниками і класним керівником. Цілі роботи з 

«групою ризику». Критерії добору в «групу ризику». Фактори ризику 

потрапляння студентів/учнів до складу «груп ризику». Етапи роботи 

педагогічного працівника професійної школи з учнями/студентами «групи 

ризику». 



Тема 12. Професіоналізм діяльності та особистості педагога вищої 

та професійної школи 

Поняття про професіоналізм діяльності викладача й інженерно-

педагогічного працівника. Індивідуальна діяльність інженера-педагога як 

педагогічна система. Професіоналізм педагогічної творчості. Сутність 

педагогічної творчості. Поняття про професійно-педагогічну компетентність. 

Основні елементи професійно-педагогічної компетентності. Шляхи 

формування професійно-педагогічної компетентності інженера-педагога. 

Визначення професійній компетенції. Професійна спрямованість. Професійно-

важливі якості особистості інженера-педагога. 

Тема 13. Професійно-педагогічна культура викладача/інженерно-

педагогічного працівника 

Сутність професійно-педагогічної культури викладача. Педагогічні 

цінності в структурі професійно-педагогічної культури. Технологія 

педагогічної діяльності як компонент професійно-педагогічної культури. 

Комунікативні процеси в інженерно-педагогічній діяльності. Навички 

спілкування в професійно-педагогічній праці, що містять у собі перцепцію 

(сприйняття), інтеракцію (взаємовплив) і комунікацію (обмін інформацією) в 

різних системах професійної школи («педагог-учень», «педагог-батьки», 

«педагог-педагог», «педагог-адміністратор»).  

Тема 14. Педагогічний менеджмент  
Педагогічний менеджмент. Управління освітніми системами та 

педагогічний менеджмент. Принципи педагогічного менеджменту. Структура 

теорії управління освітніми системами. Основи управління навчально-

виховним процесом в умовах професійного закладу освіти. Основні умови 

попередження і подолання формалізму в освітньому процесс та фактори, що 

визначають ефективність педагогічного менеджменту. Показники ефективності 

функціонування системи «керівник ЗВО/ПТЗО – викладач/педагог – 

учень/студент». 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РИТОРИКА» 

 

Тема 1. Риторика як наука і мистецтво 

Поняття риторики як соціального явища і окремої галузі науки. Роль і 

значення слова в спілкуванні. Суспільна і професійна потреби в оволодінні 

майстерністю красномовства. Взаємозв’язок риторики з іншими науками. 

Основні дефініції класичної риторики. Функції риторики. 

Тема 2. Історія розвитку риторики 

Поняття софістики. Характеристика риторичного мистецтва стародавньої 

Греції. Римський період розвитку античного красномовства. Поява судового 

красномовства. Ораторська діяльність Перикла, Сократа, Демосфената 

Аристотеля. Перший навчальний заклад з риторики. Основні античні теорії. 

Особливості давньоримської риторики, її відмінності від риторики 

стародавніх греків. Ораторська діяльність Марка Цицерона, Гая Юлія Цезаря. 

Риторика в Римській імперії. Педагогічна риторика Марка Квинтіліана. 

Корнелій Таціт про місце риторики в суспільстві.  

Тема 3. Красномовство у духовній культурі українського народу 

Ораторське мистецтво в Київській Русі. Митрополит Іларіон, Кирило 

Туровський, Серапіон Володимирський – перші оратори Київської Русі. Мовна 

спадщина Іоанна Великого, Григорія Сковороди. Риторика в Києво-

Могилянській академії. Внесок Ф. Прокоповича («Про риторичне мистецтво»). 

Тема 4. Роди і види сучасного красномовства 

Поняття про роди сучасного красномовства та їх класифікація. 

Академічне, політичне, суспільно-побутове, дипломатичне красномовство 

Загальні правила і норми дипломатичного красномовства. Основні вимоги 

дипломатичного красномовства. 

Тема 5. Методика підготовки і проведення публічного виступу 

Послідовність дій оратора при підготовці публічного виступу. Закон 

ступеневої послідовності, стратегічний, тактичний закон мовлення, закон 

концепції та моделювання аудиторії. Методика підготовки тексту публічного 

виступу. Особливості індукції, дедукції, аналогії, правила їх застосування. 

Висновки, підсумок, закінчення та методика відповіді на запитання слухачів. 

Тема 6. Стилі публічного виступу 

Основні поняття та розділи риторики. Модуси публічного виступу. 

Поняття наочності промови. Підготовка публічних виступів академічного, 

соціально-політичного і соціально-побутового змісту. Жанри політичної та 

соціально-побутової риторики. Жанри академічного красномовства. 

Тема 7. Основи полемічного мистецтва 

Сутність полеміки та її різновиди. Спільне та відмінне у різновидах 

полеміки, дискусії, диспуту, суперечки. Етика та етикет полеміста. Риси 

полемічного стилю. Полемічні прийоми. Методи маніпулювання, шляхи їх 

визначення і подолання. Заборонені прийоми в полеміці. Живе слово в ефірі: 

особливості прямого ефіру – монологу, діалогу, полілогу. 

Тема 8. Оратор і аудиторія 



Поняття про риторичний ідеал. Загальні ознаки та вимоги до мовної 

культури оратора. Загальні вимоги до ритора та його зовнішнього вигляду. 

Функції ритора в аудиторії. Поняття педагогічного такту промовця. 

Психологічні аспекти публічного мовлення. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ» 

 

Тема 1. Креативність – основна якість професіонала XXІ століття  

Творча особистість, її структура. Формування активної творчої 

особистості. Види творчості та їх характеристика. Особливості наукової та 

технічної творчості. 

Тема 2. Психологічні особливості формування творчої особистості 
Творчі можливості особистості: структура та проблеми розвитку, методи 

оцінювання рівня сформованості творчої особистості учня. Розмежування 

понять здібностей, обдарованості, таланту, геніальності. Характеристика 

евристичної діяльності на різних етапах онтогенезу.  

Тема 3. Педагогічні методи розвитку творчої особистості 

Методи розв’язання творчих задач: методи «мозкової атаки» (прямої, 

подвійної, масової, зворотної), метод контрольних евристичних понять, метод 

«букета проблем», метод інверсії, метод емпатії, метод синектики, асоціативний 

метод, евристичні методи розв’язання технічних задач. 

Тема 4. Методики розв’язання винахідницьких задач та розвитку 

креативного мислення 
Методика розв’язання творчих технічних задач Г. Альтшуллера (ТРИЗ). 

Методика розв’язання творчих технічних задач В. Моляко (КАРУС). 

Педагогічна спадщина В. Сухомлинського. Методика розвитку 

креативного мислення Р. Крачфілда. Поетапна система розвитку творчого 

мислення П. Торенса. Програма розвитку креативного мислення Е. де Боно. 

Педагогічна інженерія Г. Щедровицького. 

Тема 5. Психолого-педагогічні методи діагностики творчих 

можливостей 

Креативні методи оцінювання навчальних досягнень. Методики 

дослідження компонентів творчого мислення Г. Айзенка, Е. Торренса, 

К. Френк, Д. Гілфорда. 

Тема 6. Креативні технології навчання дітей з особливими потребами 

Корекційні технології, методики та методи у роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами. Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання. 

Тема 7. Технології електронного навчання 

Впровадження елементів e-learning для формування творчої особистості. 

Сучасні тенденції впровадження технологій електронного навчання у 

педагогічну практику. Дистанційне, перевернуте, змішане навчання. Навчання 

впродовж життя. 

Тема 8. Хмарні технології в освіті 

Інструменти створення хмарноорієнтованого навчального середовища. 

Хмарні сервіси для викладачів та студентів. Впровадження хмарноорієнтованих 

навчальних середовищ у вітчизняних та закордонних закладах освіти. 

Доповнена реальність в освітньому процесі. 

Тема 9.  Створення креативного середовища навчання 



Креативний інтер’єр аудиторії. Стилі спілкування у навчанні. Візуалізація 

інформації. Методи скрайбінгу і скетчноутингу. Мотивування і заохочення. 

Тема 10. Експертиза педагогічної технології 

Критерії ефективності при перевірці технологій навчання. Методи 

перевірки. Проблеми впровадження технологій навчання у навчально-виховний 

процес закладу освіти. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО 

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

 

Фахові вступні випробування проводяться у формі тестування. Для 

проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку 

надходження (реєстрації) документів.  

Список допущених до фахових вступних випробувань ухвалюється 

рішенням приймальної комісії Луцького НТУ, про що складається відповідний 

протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 

тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 

Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 

наочної інформації на Web-сайті Луцького національного технічного 

університету (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та інформаційних стендах 

приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки, передбачені Правилами 

прийому до Луцького НТУ. 

На тестування вступник з’являється з паспортом. Вступник одержує 

варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 

варіантів відповідей. 

У кожному завданні абітурієнт повинен знайти правильну відповідь і 

позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання тесту передбачає один правильний варіант відповіді. 

На виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за певними критеріями.  

Правильне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 

Кожен рівень складності тестових завдань для вступників оцінюється таким 

чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються у 20 балів. Одне правильно виконане вступником завдання 

оцінюється у 2 бали.  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються у 30 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється у 3 бали. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються у 50 балів. Одне правильно виконане завдання – у 5 балів. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 



Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих абітурієнтом на 

вступному випробуванні у Луцькому національному технічному університеті, 

вступник може подати особисто не пізніше наступного робочого дня після 

оголошення результатів (кількості балів, отриманих з даного вступного 

випробування).  

Заява абітурієнта про апеляцію подається відповідальному секретарю 

Приймальної комісії Луцького національного технічного університету та 

візується головою Приймальної комісії. 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії, 

гарант, доцент кафедри  

соціогуманітарних технологій   ____________ Л.М. Потапюк 
 
 

 

 


